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Aanwijzing
Alle in deze technische datasheets specificaties en aanbevelingen vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen.  Ze zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten en ervaring. Ze zijn echter niet bindend, aangezien
wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor de naleving van de verwerkingsvoorwaarden, aangezien wij niet op de hoogte zijn van de speciale toepassingsomstandigheden op de productielocatie van de gebruiker. Een
garantie kan alleen worden gegeven voor de constante hoge kwaliteit van onze producten. Wij raden u aan om zelf voldoende tests uit te voeren om te bepalen of het gespecificeerde product de door u gewenste eigenschappen
heeft. Een  hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid is uitgesloten. De verwerker is als enige verantwoordelijk voor onjuist of oneigenlijk gebruik.
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Fietsreiniger

krachtig
universeel
meteriaalneutraal

De fietsreiniger verwijdert vuil, ontvet en is geschikt voor alle
soorten oppervlakken van metaal, kunststof, rubber, carbon of
aluminium.

De krachtige power-reiniger verwijdert hardnekkig vuil, zoals olie,
vaste modder, stof, vet en hars.

Met de reiniger laat zich De fiets volledig schoonmaken- van het
stuur tot de versnelling, frame, velgen, spaken, pedaal, zadel en
zelfs de bagagedrager.

Hij is hoog geconcentreerd en kan in verhouding  tot maximaal
1:40 met water worden verdund. Hij kan naast de manuele reiniging
ook in hogedrukreinigers of spuitapparten toegepast worden. De
reiniger is oplosmiddelvrij en biologisch afbreekbaar.

De fietsreiniger is geschikt voor alle soorten fietsen: E-
bike, mountainbike, gravelbike, racefiets, trekkingfiets, stadsfiets,
omafiets, vouwfiets etc.

technische gegevens

Geur Bijna geurloos

Opslagstabiliteit 24 Monate

Kenmerken Oplosmiddelvrij, olie-afscheiding verdraagzaam, biologisch afbreekbaar

Kleur blauw

AOX-vrij* ja

Temperatuursbestendigheid +5 tot +90 °C

Geschikt voor de verwerking met WSP 1500

* AOX = Adsorbeerbare organische Halogeenverbindingen
(Chloor-, Broom- en Joodverbindingen)

Oppervlakken voorbehandeling
Grof vuil verwijderen

Verwerking
- spoel de fiets grondig af met schoon water
- spray de reiniger goed op de hele fiets
- laat 3-5 minuten intrekken
- veeg met een schone spons af
- hardnekkig vuil opnieuw behandelen met fietsreiniger
- spoel de fiets grondig af met vers, schoon water

Opslag
In originele verpakking gesloten houden Beschermen tegen direct
zonlicht. De opslagtemperatuur mag niet hoger dan +50°C zijn.
Houder op een koele, goed geventileerde plek bewaren. Droog
opslaan.

Veiligheid en gezondheid
Bij de verwerking van WEICON-producten moeten de
fysische-, veiligheids-, toxicologische- en ecologische informatie
en voorschriften uit onze Eg-veiligheidsinformatiebladen
(www.weicon.de) in acht worden genomen.

Beschikbare verpakkingsgroottes:

Accessoire:
15842001 Handsproeier, 500 ml
99950251 Rondselborstel,
99950252 Spons,
99951100 Microvezeldoek Circular,


